Nieuwsbrief 14
29 maart 2019
Schriften kijken
Maandag 1 april a.s. is er na schooltijd weer gelegenheid voor de ouders/verzorgers van de kinderen
uit de groepen 3 t/m 8 om het werk van hun kind(eren) te komen bekijken.

Groepen 1-2 gaan naar Weizigt
De groepen 1-2 hebben de les ‘Draai je wijzer’ op stadsboerderij Weizigt:
 groep 1-2c: woensdag 10 april
 groep 1-2b : donderdag 11 april
 groep 1-2d: dinsdag 16 april
 groep 1-2e: woensdag 17 april
De kinderen gaan onder begeleiding van ouders het terrein van Weizigt verkennen en zetten daar al
hun zintuigen bij in. Met een map, vergrootglas, eendenvoer en een draaischijf gaan ze op pad.
We zijn op zoek naar ouders die een groepje kinderen kunnen begeleiden en willen rijden. Om 09.00
uur vertrekken we en om 12 uur zijn we terug. Wie helpt?
Het is handig om uw kind oude kleren aan te trekken en wat te eten en te drinken in een rugzak mee
te geven. We kijken uit naar een leerzaam uitje.

Koningsspelen en sponsorloop
Zoals al eerder gemeld: op vrijdag 12 april a.s. doen we mee aan de Koningsspelen! We gaan dan
rennen voor de ‘Plastic Soup Foundation’. Op maandag 25 maart hebben de kinderen een
sponsorkaart mee naar huis gekregen om geld in te zamelen voor de ‘Plastic Soup Foundation’. Het is
de bedoeling dat de kinderen geld inzamelen bij familie, vrienden en bekenden. Langs de deuren
gaan is met nadruk niet de bedoeling. De kinderen leveren het ingezamelde geld op maandag 8 april
in bij de groepsleerkrachten. Uiteraard hopen we op vrijdag 12 april tijdens de Koningsspelen een
prachtig bedrag te kunnen overhandigen aan een medewerker van de ‘Plastic Soup Foundation’.
Via Mijnschoolinfo wordt u nog verder geïnformeerd over de sponsorloop. Daarin kunt u o.a. lezen
op welk tijdstip uw kind(eren) gaat (gaan) rennen en aangemoedigd willen worden. Want
aanmoedigingen kunnen de kinderen goed gebruiken op 12 april!
We willen op school ook écht een steentje bijdragen aan een beter milieu. We proberen bewuster
om te gaan met plastic en bekijken momenteel de mogelijkheden voor een nog betere gescheiden
inzameling.

Paasviering 18 april
De komende weken leven we met de kinderen toe naar het paasfeest. Het thema dat we daarbij
volgen is: 'Pak mijn hand'. Het zijn woorden die Jezus vaak gebruikt heeft: "Pak mijn hand, dan help ik
je". Je kunt de woorden ook op een andere manier zeggen. Als je zelf in de problemen zit, kun je deze
woorden gebruiken als een vraag. "Wil je m'n hand pakken? Laat me niet alleen".
Op donderdag 18 april vieren we met de kinderen het paasfeest in de klas. Aan het einde van de
ochtend krijgen de kinderen een paaslunch aangeboden. Deze maaltijd wordt verzorgd door de
ouderraad. Wij verzoeken u om uw kind bestek (lepeltje, mes en vork) en een bord en beker
(eventueel voorzien van naam) mee te geven in een plastic tasje. Het paasfeest eindigt voor alle
groepen om 13.00 uur, waarna de kinderen vrij zijn.
We wensen u, samen met uw kinderen, een mooi Paasfeest!
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Sportdag groepen 6, 7 en 8
Op woensdag 22 mei a.s. is de sportdag voor de groepen 6,7 en 8. Deze sportdag vindt plaats bij
‘Hercules’ aan de Noordendijk. Op deze dag is het belangrijk dat we veel helpende handen hebben.
We hebben mensen nodig die een groepje kinderen willen begeleiden en mensen die bij de spellen
staan en deze willen uitleggen en willen begeleiden. Vindt u (of een opa/oma of een oudere
broer/zus die écht geschikt is) het leuk om deze dag van dichtbij mee te maken, geeft u zich dan op
bij de leerkracht van uw kind. De sportdag duurt van 08.45 tot 12.15 uur.

Nieuws van de sportcommissie
Het laatste kwartaal van het schooljaar dient zich aan. Op sportief gebied betekent dit dat er nog
enkele grote toernooien op het programma staan. Op woensdag 10 en woensdag 17 april wordt er
gevoetbald op de diverse velden van de voetbalverenigingen in Dordrecht. De Johan Friso doet met
maar liefst 12 teams mee! Op 22 mei vindt het jaarlijkse veldkorfbaltoernooi plaats. Het inschrijven
voor voetbal en korfbal is inmiddels gesloten. De teamindelingen kunt u terugvinden op de website.
Het laatste toernooi van het schooljaar is het beachvolleybaltoernooi. Dit toernooi wordt gehouden
op woensdag 19 juni en is bedoeld voor de kinderen in groep 4 t/m 8. De inschrijving hiervoor wordt
binnenkort geopend, houd dus de website in de gaten!

Belangrijke data
04 april: Theoretisch verkeersexamen groepen 7.
05 april: Onderwijsnieuwsbrief 02 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
12 april: Koningsspelen en spaardoelactie (groepen 5 t/m 8 continurooster tot 13.00 uur).
12 april: Nieuwsbrief 15 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
18 april: Paasviering en lunch op school (alle leerlingen om 13.00 uur vrij).
19 april t/m 05 mei: Paas-/Koningsdag/Meivakantie.
08 mei: Fietskeuring groepen 8.
08 mei: Verjaardag leerkrachten groepen 1/2.
10 mei: Nieuwsbrief 16 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
15 mei: Sportdag middenbouw.
22 mei: Sportdag bovenbouw.
24 mei: Nieuwsbrief 17 staat op de website en wordt verspreid via Mijnschoolinfo.
29 mei: Praktisch verkeersexamen groepen 8.
30 mei t/m 02 juni: Hemelvaartsvakantie.
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